
Recyclen is de laatste fase in de levenscyclus van een voertuig. Binnen de Europese Unie is er wetgeving opgesteld voor het recyclen 

van voertuigen. In richtlijn 2000/53/EU zijn deze bepalingen opgesteld. Alle Mercedes-Benz modellen worden zo geconstrueerd dat zij zo 

volledig mogelijk kunnen worden gerecycled. Dit leidt tot een minimale belasting van ons milieu. Daarnaast worden onderdelen verwerkt 

en hergebruikt, verder ontwikkeld en verbeterd. Een directe investering in de toekomst.

Inhoud vrijblijvend. Wijzigingen in specifi caties en uitrustingen voorbehouden. De gegevens in deze brochure benaderen de werkelijkheid 

zoveel mogelijk. Tevens moeten de vermelde technische gegevens als voorlopig worden beschouwd. Ze komen overeen met de stand 

van zaken op het moment van redactiesluiting van deze uitgave (10/10). Deze brochure is een internationale uitgave. Derhalve kunnen 

de afbeeldingen en omschrijvingen afwijken van de in België en Nederland geldende standaard- en leverbare uitvoeringen. Hiervoor 

verwijzen wij naar onze laatste prijslijst. www.mercedes-benz.be  www.mercedes-benz.nl
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Voor bestuurders die weten 
wat precisie inhoudt.





Het wegdek voelt goed aan.
Voor ingenieurs is kennis het voornaamste gereedschap. Kennis die bij de SLK 
heeft geleid tot uitgerijpte en geavanceerde technologie. Die niet alleen zichtbaar 
is, maar vooral voelbaar. Een subtiele beweging van de rechtervoet. Binnen fracties 
van een seconde wordt er feilloos gereageerd. Miljarden minuscule zoutkristallen 
worden vermalen onder imposante wielen. Met tot gevolg performance in zijn 
 allerpuurste vorm. Het dynamische onderstel reageert alsof het met het wegdek is 
vergroeid. Vanuit het zenuwencentrum van de bestuurder wordt een gevoel van 
pure verliefdheid doorgegeven aan het hart.





De mooiste ster onder de sterren.
Helaas komt ook aan een mooie dag een eind. Om plaats te maken voor een opwindende nacht. Zelfs nadat 
u de SLK tot stilstand hebt afgeremd, giert de adrenaline nog door uw lijf. Diep inademen, uitstappen en in alle 
rust de roadster nog eens bekijken. Na de rit ziet u de logica van het gespierde uiterlijk van de SLK nóg duidelijker 
voor u. En heeft het dynamische silhouet een nóg grotere aantrekkingskracht. Bij de nieuwe SLK is niet de weg 
het doel, maar uw enthousiasme. 



Het mooie is dat u onderweg al het gevoel hebt thuis te zijn. Met een sportstuur dat vast in uw handen ligt. 
Met functies die u vrijwel intuïtief bedient. Met een stoel die speciaal voor u gemaakt lijkt te zijn. De ware kunst 
is echter om ervoor te zorgen dat al die uitgekiende oplossingen er ook nog eens oogstrelend fraai uitzien.

1,20 m3 voor uw eigen rijstijl. 
Meer hebt u niet nodig.





Design.
Een roadster pur sang. De nieuwe SLK vertegenwoordigt, net zoals zijn illustere 
voorgangers, alles wat u van een Mercedes-Benz roadster mag verwachten. Compact, 
dynamisch en snel – zoals een sportwagen hoort te zijn. Zonder dat daarbij echter aan 
de dagelijkse praktijk en comfort is voorbijgegaan. Het sportief afgestelde onderstel 
zorgt voor een klassieke roadsterfeeling en een intense beleving van het wegdek. 
Met het rijdynamiekpakket, waarvan de adaptieve demping in de sportstand aan de 
hoogste eisen op het gebied van dwarsdynamiek voldoet, kan dit gevoel nóg verder 
worden uitgediept. De nieuwe generatie motoren kenmerkt zich door hoge prestaties 
en een uitstekend reactievermogen. Ondanks deze sportieve rijprestaties, gaat de 
SLK uitermate fair om met het milieu. Geavanceerde BlueEFFICIENCY-maatregelen 
als de directe brandstofinspuiting en het ECO start-stopsysteem zorgen ervoor dat de 
SLK tot 30 % efficiënter is. 

Efficiënte motoren die qua koppel en vermogen absolute topprestaties leveren –
Onmiskenbaar sportief motorgeluid  –
Directe brandstofinspuiting en ECO start-stopsysteem  –
Rijdynamiekpakket inclusief DYNAMIC STEERING (optie) –
AMG-sportpakket als optie leverbaar, onder andere met AMG-styling,  –
sportonderstel en sportieve interieurdetails

Fascinerend design ligt besloten in de genen van de SLK. De nieuwe SLK is een 
perfecte combinatie van rijplezier en rijgenot. Bij de aanblik van de langgerekte voor-
zijde met karakteristieke luchtinlaten wordt direct duidelijk dat dit een lid is van de 
Mercedes-Benz sportwagenfamilie. Het coupéachtige zijaanzicht, waarbij de subtiele 
lijnvoering overgaat in een gespierd achterspatscherm en een korte achterzijde, straalt 
de drang tot prestaties uit. Wanneer het variodak wordt gesloten, verdwijnt dit onzicht-
baar in de bagageruimte, waarna het onmiskenbare silhouet van de roadster nóg 
duidelijker op de voorgrond treedt. Zo dynamisch het exterieur, zo luxueus-sportief het 
interieur. Zorgvuldig geselecteerde materialen van exquise kwaliteit zijn subtiel op 
elkaar afgestemd. Het ergonomische, intelligente design van de cockpit, die duidelijk 
raakpunten met de autosport heeft, is volkomen op de bestuurder gericht. 

Dynamisch-sportief design  –
Met nappaleder bekleed, driespaaks multifunctioneel sportstuur,  –
aan de onderzijde afgevlakt 
Sportstoelen met in de rugleuning geïntegreerde hoofdsteunen –
Doseurs met chroomringen  –
Middenconsole in geborsteld aluminium  –
Alle metalen oppervlakken zijn uitgevoerd in glanzend chroom  –
Sfeerverlichting als optie leverbaar  –

SLK-Klasse. Voor een intense beleving van het wegdek.

Roadster. 



Veiligheid.Open rijden. 
Voor ons staat u altijd in het middelpunt. Niet alleen de prestaties van de SLK zijn 
toonaangevend, ook de veiligheid. Zes airbags, een rolbeugel, een torsiestijve A-stijl 
en NECK PRO-hoofdsteunen zorgen ervoor dat u ook goed wordt beschermd bij een 
ongeval wanneer er met open kap wordt gereden. Wie snel is, moet echter ook snel 
kunnen reageren. Daarom zijn er tachtig sensoren die onderweg het overzicht houden. 
Ze behoren tot de vele veiligheidssystemen die er in de SLK voor zorgen dat u ont-
spannen kunt rijden. Daartoe behoren onder andere de als optie leverbare automatische 
afstandsregeling DISTRONIC PLUS inclusief PRE-SAFE-rem en BAS PLUS. Of het 
Intelligent Light System, dat uw verlichting automatisch aan de omstandigheden aan-
past. Omdat uzelf de belangrijkste factor voor uw veiligheid bent, zorgen het buiten-
gewone comfort van de ergonomische stoelen, de plaatsing van de instrumenten en 
het standaard ATTENTION ASSIST ervoor dat u minder snel vermoeid of afgeleid raakt. 

DISTRONIC PLUS (optie)  –
Intelligent Light System (optie) –
Rolbeugel  –
Tweetraps airbags voor de bestuurder en passagier,  –
nieuw ontwikkelde head- en sidebags
PRE-SAFE-systeem (optie) –

Dankzij geavanceerde techniek langer van de zon genieten. Dat u in de nieuwe SLK 
veel langer met open kap kunt blijven rijden, is vooral te danken aan de nieuwe, als 
optie leverbare innovaties als AIRGUIDE en MAGIC SKY CONTROL. Terwijl AIRGUIDE 
ervoor zorgt dat tocht geen enkele kans krijgt in het interieur wanneer de kap geopend 
is, zorgt MAGIC SKY CONTROL ervoor dat u vrij zicht naar boven hebt als de kap 
gesloten is. 

Elektrisch bediend Mercedes-Benz variodak dat volledig in de  –
bagageruimte wordt verzonken 
Naar keuze panorama-variodak of panorama-variodak met  –
MAGIC SKY CONTROL, beide leverbaar als optie
Naar keuze met stof bekleed windscherm of innovatief plexiglazen  –
windscherm AIRGUIDE, beide leverbaar als optie 
AIRSCARF (optie) zorgt voor een warme luchtstroom ter hoogte  –
van de nek van de bestuurder en passagier 
Uitstekende akoestiek wanneer met open kap wordt gereden  –
Zonnereflecterend leder (optie), dat bij felle zonnestraling aanzienlijk  –
minder wordt opgewarmd

→ www.mercedes-benz.be  www.mercedes-benz.nl  



Open-air comfort.

de bestuurder en passagier. Daarvoor wordt lucht aan-
gezogen, die vervolgens in een afzonderlijk instelbare 
temperatuur wordt uitgeblazen. Tot slot zorgt een speciale 
laag op de lederen stoelen ervoor dat de zonnestraling 
wordt gereflecteerd, waardoor de bekleding minder op-
warmt. Met deze optie kunt u ook op hete dagen zonder 
problemen plaatsnemen in de SLK.

Weer en wind komen bij de SLK niet verder dan de voor-
ruit, zodat u nóg aangenamer met open kap kunt rijden. 
Er zijn twee verschillende windschermen leverbaar. Het 
als optie leverbare, innovatieve windscherm AIRGUIDE 
zorgt ervoor dat tocht in het interieur wordt tegengegaan. 
Hiervoor worden speciale plexiglazen delen aan de rol-
beugels bevestigd, die vervolgens naar voren kunnen 

worden gedraaid tussen de hoofdsteunen en zowel door 
de bestuurder als passagier kunnen worden afgesteld. 
Op deze manier wordt de windstroom afgeleid en wor-
den bovendien wervelingen tegengegaan, ook rondom 
het hoofd. Het eveneens als optie leverbare AIRSCARF 
zorgt met behulp van de doseurs in de hoofdsteunen 
voor een warme luchtstroom ter hoogte van de nek van 



Subtiele sportiviteit is in de nieuwe SLK niets bijzonders, maar behoort gewoon tot 
de standaarduitrusting. Dat begint al bij het variodak, dat een belangrijke bijdrage 
levert aan de dynamische uitstraling van de SLK. Met een druk op de knop wordt 
het snel en comfortabel in de bagageruimte verzonken. 

Ergonomische sportstoelen met een uitstekende zijdelingse ondersteuning zorgen 
ervoor dat u ook op lange trajecten alleen maar enthousiast blijft over de SLK. Het 
driespaaks multifunctionele sportstuur oogt niet alleen fraai, maar beschikt ook over 
talrijke intelligente functies. Vanaf het sportstuur kunt u zowel het combi-instrument 
als de audio- en telefoonfuncties bedienen, waarbij u zich toch volledig op het verkeer 
kunt blijven concentreren. Met de radio AUDIO 20 CD kunt u ook mp3-bestanden 
afspelen. Ook beschikt dit systeem over een Bluetooth- en een USB-aansluiting,  
en uiteraard over een kleurendisplay. De airconditioning en de elektrisch bediende 
parkeerrem verhogen het comfort nog eens. 

Uiteraard is veiligheid ook standaard bij de SLK. Daarvoor zorgen onder andere de 
crashactieve NECK PRO-hoofdsteunen en de zes airbags. De LED-achterlichten ronden 
niet alleen het dynamische uiterlijk van de SLK schitterend af, maar zorgen ook voor 
een uitstekende zichtbaarheid door de overige verkeersdeelnemers. 

Standaarduitrusting.

Aan de onderzijde afgevlakt multifunctioneel sportstuur. 

Met een druk op de knop wordt het dak binnen luttele seconden in de bagageruimte verzonken. 



Eén blik op de opties van de SLK is voldoende om te constateren dat er bij deze roadster 
niets te wensen overblijft – behalve achterpassagiers dan. Dankzij het panorama-
variodak met MAGIC SKY CONTROL blijft ook met gesloten kap het interieur ruim en 
licht. Met een druk op de knop kan het elektrotransparante dak razendsnel worden 
verduisterd om zo felle zonnestraling tegen te houden. Wanneer met open kap wordt 
gereden, zorgt AIRSCARF voor een warme luchtstroom ter hoogte van de nek. 

Voor een bijzonder sportieve uitstraling en onovertroffen rijplezier zorgen het AMG-
sportpakket en het rijdynamiekpakket inclusief DYNAMIC STEERING. De bi-xenon-
koplampen van het als optie leverbare Intelligent Light System zorgen ervoor dat de 
verlichting automatisch wordt aangepast aan de lichtomstandigheden, de rijsnelheid 
en de stuuruitslag. Het sensorgestuurde PARKTRONIC is een onmisbare parkeerhulp, 
die met behulp van zicht- en hoorbare signalen waarschuwt voor botsingsgevaar. 

In het interieur zorgt rode sfeerverlichting voor een stemmige atmosfeer. De nieuwe 
Becker MAP PILOT leidt u veilig naar uw bestemming en voldoet aan alle eisen van 
een modern navigatiesysteem. Het volledig geïntegreerde systeem wordt met een 
controller bediend, terwijl het display van de AUDIO 20 CD door het downloaden van 
bijgewerkte kaartgegevens en extra functies verder kan worden  geïndividualiseerd. 
Het multimediasysteem COMAND Online beschikt niet alleen over snelle navigatie 
vanaf harde schijf, maar ook over een 17,8-cm kleurendisplay met hoge resolutie en 
MUSIC REGISTER voor het opslaan van gecomprimeerde audio bestanden. Een groot 
deel van de navigatie-, audio- en telefoonfuncties kan met behulp van het geïnte-
greerde spraakbedieningssysteem LINGUATRONIC met gesproken opdrachten worden 
aangestuurd. Nieuw in COMAND Online is toegang tot internet, waar mee geïntegreer-
de Mercedes-Benz diensten als het weerbericht en zoekopdrachten in Google kunnen 
worden opgeroepen. Uiteraard kan hiermee ook vrij op internet worden gesurft.

Opties.

AMG-sportpakket.

Panorama-variodak met MAGIC SKY CONTROL.



Stoelen met AIRSCARF-doseurs. Plexiglazen windscherm AIRGUIDE.

Sfeerverlichting op de middenconsole en in de portieren.Intelligent Light System met LED-dagrijlicht in de bumper.



UNILAKKEN

METALLIC LAKKEN

792 Palladiumzilver

775 Iridiumzilver

755 Tenorietgrijs 890 Cavansietblauw2

963 Indiumgrijs040 Zwart

590 Vuuropaal

794 Parelbeige 967 Galenietzilver

799 Diamantwit BRIGHT

SPECIALE METALLIC LAK1

197 Obsidiaanzwart

201 Nappaleder1 | 501 Nappaleder Exclusief1

731 Wortelnotenhout, donkerbruin1

736 Essenhout, zwart glanzend1

H76 Aluminium, geborsteld

001 Stof

ZWART

1 Optie. 2 Onder voorbehoud leverbaar vanaf derde kwartaal 2011. 3 Alleen bij productieopdracht te bestellen.

–     designo zirkoonrood

designo SPECIALE LAK1, 3



KRISTALGRIJS SAHARABEIGE BENGAALROOD NOTENBRUIN

731 Wortelnotenhout, donkerbruin1 731 Wortelnotenhout, donkerbruin1 731 Wortelnotenhout, donkerbruin1 731 Wortelnotenhout, donkerbruin1

736 Essenhout, zwart glanzend1 736 Essenhout, zwart glanzend1 736 Essenhout, zwart glanzend1 736 Essenhout, zwart glanzend1

H76 Aluminium, geborsteld H76 Aluminium, geborsteld H76 Aluminium, geborsteld H76 Aluminium, geborsteld

208 Leder1 205 Leder1 807 Nappaleder1 | 507 Nappaleder Exclusief1 854 Nappaleder1 | 554 Nappaleder Exclusief1



Afmetingen.

De afmetingen zijn gemiddelde waarden in millimeters. Ze gelden voor voertuigen in standaarduitvoering en in onbeladen toestand.
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Technische gegevens.

Waarden tussen haakjes gelden voor modellen met automatische transmissie.

1  Opgaven volgens richtlijn 80/1268/EU in de huidige versie. 2 Elektronisch begrensd. 3 De opgegeven waarden werden gemeten volgens richtlijn 80/1268/EU in de huidige versie. De opgaven hebben geen betrekking op een specifiek voertuig. 
Ze zijn slechts bedoeld ter vergelijking van de verschillende voertuigtypen. 4 Handgeschakelde versnellingsbak voor de SLK 250 BlueEFFICIENCY vanaf vierde kwartaal 2011 leverbaar. 5 Opgaven volgens richtlijn 92/21/EU in de versie 95/48/EU (rijklaar, met bestuurder 68 kg, brandstof-
tank voor 90 % gevuld). De waarden wijken af van het Nederlandse kentekenbewijs. Het betreft de standaarduitrusting, opties en accessoires kunnen dit gewicht verhogen, waardoor het maximum laadvermogen overeenkomstig lager wordt. In Nederland zijn de RDW-gewichten 100 kg lager.
Meer technische gegevens vindt u op www.mercedes-benz.be of www.mercedes-benz.nl

BENZINEMOTOREN SLK 200 BlueEFFICIENCY SLK 250 BlueEFFICIENCY SLK 350 BlueEFFICIENCY

Cilinderinhoud (cm3) 1796 1796 3498

Max. vermogen1 (kW bij t/min) 135/5250 – (150/5500) – (225/6500)

Acceleratie 0–100 km/h (sec.) 7,3 (7,0) – (6,6)4 – (5,6)

Topsnelheid ca. (km/h) 240 (237) – (243)4 – (250)2

Brandstofverbruik3

gecombineerd l/100 km 
gecombineerd km/l 

6,4–6,8 (6,1–6,5)
15,9–14,7 (16,4–15,4)

– (6,2–6,6)4

– (16,1–15,2)4

– (7,1)
– (14,1)

CO2-emissie3 (g/km) gecombineerd 149–158 (142–151) – (144–153)4 – (167)

Emissieklasse Euro 5 Euro 5 Euro 5

Tankinhoud (l)/waarvan reserve ca. 60/8,0 60/8,0 60/8,0

Inhoud bagageruimte (l)
bij gesloten dak
bij open dak

335
225

335
225

335
225

Draaicirkel (m) 10,52 10,52 10,52

Leeggewicht5 (kg) 1435 (1470) – (1500) – (1540)

Max. totaalgewicht (kg) 1750 (1785) – (1815) – (1855)
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